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A profesionalización nos equipamentos 
de educación ambiental en España vista 
desde dentro
Professionalization in environmental education 
facilities in Spain view from inside
Clotilde Escudero, Miquel F. Oliver e Araceli Serantes.Seminario de Equipamentos de Educación 

Ambiental do CENEAM (España)

Resumo 
A profesionalización é un dos temas que máis debates e reflexións despertou na última década 

no territorio español. O Libro Blanco da Educación Ambiental en España recomenda impulsar o 

recoñecemento profesional das e dos educadores ambientais. Desde os Seminarios Permanentes 

do CENEAM fixéronse distintas revisións e propostas, sempre desde a perspectiva temática 

do seminario. No de Equipamentos de Educación Ambiental acordouse realizar un estudo de 

ámbito estatal, no que se recollera o parecer tanto dos profesionais que estaban a traballar nos 

equipamentos, como dos responsables das distintas administracións. Neste artigo preséntanse 

os obxectivos, a metodoloxía e as conclusións de dito estudo.

Astract

Professionalism is one of the topics that sparked debate and reflection on the past decade in 

the Spanish territory. The White Paper on Environmental Education in Spain recommended 

boost and professional recognition of environmental educators. From the Permanent Seminars 

CENEAM various revisions and proposals were drawn up, always from the perspective of the 

seminar topic. The Environmental Education facilities was agreed to conduct a study of state 

level, in which the views of both professionals who were working on the centre, as the heads 

of the various administrations pick. The objectives, methodology and conclusions estudy 

presented in this article.
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Introdución: o Programa de 
Seminarios Permanentes do 
CENEAM
 

O Programa de Seminarios Permanentes 

nace no ano 1999, promovido polo Or-

ganismo Autónomo de Parques Nacio-

nais e desenvolvido polo CENEAM1. O 

seu obxectivo é crear foros permanentes 

de aprendizaxe entre iguais, para inter-

cambiar experiencias, contrastar ideas, 

reflexionar en común, colaborar en pro-

xectos... arredor dalgunha das temáticas 

ambientais que despertan maior interese 

por parte de diversos colectivos relacio-

nados coa educación ambiental (EA): edu-

cadoras e educadores, persoal técnico e 

de xestión, investigadores, sector empre-

sarial, asociacionismo etc. O Libro Blan-

co para la Educación Ambiental (Comisión 

temátiCa de eduCaCión amBiental, 1999:107) 

xa propuña “crear foros de encontro e de 

debate específicos sobre o sector”.

Ainda que no ano 2012 estaban a funcio-

nar 15 Seminarios ou grupos de traballo , 

na actualidade funcionan 132, cada quen 

cunha dinámica propia, así como con 

obxectivos, axendas, metodoloxías e 

1 CENEAM é o Centro Nacional para 
a Educación Ambiental. Trátase do centro de 
referencia a nivel Estatal. http://www.magrama.
gob.es/es/ceneam/

2 http://www.magrama.gob.es/es/cene-
am/grupos-de-trabajo-y-seminarios/

propostas de traballos específicos. Mais 

todos teñen en común a celebración dun 

encontro anual (moitas das veces nas 

instalacións do CENEAM), xa que logo, 

este traballo presencial permite revisar as 

axendas anuais e programar novos retos.

Pola súa banda, o Seminario de Equipa-

mentos de Educación Ambiental xurde 

no ano 2002, a raiz da celebración dun 

curso sobre “Calidade nos Equipamentos 

de Educación Ambiental” coordinado por 

Araceli Serantes e Óscar Cid, dentro do 

programa de formación que promove o 

CENEAM, e atendendo a unha das reco-

mendacións do Libro Blanco: “Fomentar 

o establecemento sistemático de criterios 

de calidade en todas as iniciativas de EA 

desenvolvidas” (iBidem, 1999:108). 

En outubro do 2004 será a primeira reu-

nión do Seminario no CENEAM. O seu 

obxectivo inicial era abordar o tema da 

calidade como centro de debate, reflexión 

e intercambio de experiencias entre pro-

fesionais do sector e investigadores. As 

persoas que participan desde entón son 

profesionais dos equipamentos e persoal 

técnico da administración que veñen re-

presentando a súa Comunidade Autóno-

ma3, así como investigadores.

3 O sistema de ordenamento do Estado 
español desde a Constitución de 1978 é en “Co-
munidades Autónomas” que están dotadas de 
autonomía lexislativa, competencias executivas e 
facultade de administrarse. Na actualidade cons-
ta de 17 Comunidades Autónomas e 2 cidades 
autónomas (Ceuta e Melilla).
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Desde o primeiro Seminario detectouse 

como unha das debilidades do sector a 

falta de profesionalización que, supuñan, 

viña dada pola escasa formación pedagó-

xica, pola necesidade de especializarse e 

reciclarse, pola insuficiente formación en 

xestión e por problemas de índole laboral, 

especialmente os derivados da forte esta-

cionalidade da demanda (moitos centros 

funcionan só uns meses ao ano). Neste 

sentido, desde o Libro Blanco recoménda-

se “impulsar o recoñecemento profesional 

dos educadores ambientais como técnicos 

cualificados  para  a  planificación,  execu-

ción e/ou avaliación de programas de EA” 

(iBidem, 1999:108).

A partir da segunda convocatoria, plan-

téxase celebrar os Seminarios nos pro-

pios equipamentos de EA, cunha doble 

finalidade: seguir avanzando no traballo 

conxunto e coñecer distintas experiencias 

que están a funcionar. Non sempre foi po-

sible por falta de apoio económico nas 

Comunidades que asumiron o reto de ce-

lebrar algunha convocatoria, polo que se 

seguiu celebrando algún deles no CENE-

AM. Estos son os equipamentos anfitrións 

dalgún dos seminarios:  Centro de Turis-

mo Rural e Educación Ambiental O Seixón 

do Pan (Oencia-León), Albergue Rural O 

Bolico (Tenerife), Granja Escuela Huerto 

Alegre (Granada), Centre d’Ecoturisme i 

Formació El Taularet (Valencia), e o CEIDA 

(A Coruña)

Nas distintas convocatorias ían xurdindo 

ideas e debates en torno ao maior peso so-

cial que os profesionais deberían adquirir, 

á posibilidade de plantexar reivindicacións 

comúns como sector (laborais, sindicais, 

formativas...), á urxencia de enfrontarse co 

intrusismo no sector, á necesidade dunha 

comunicación máis fluida e eficaz coas 

persoas usuarias, e cos responsables das 

administracións. 

Tamén nalgunha das convocatorias pre-

sentáronse resultados de estudos ou 

achegamentos dalgunha das Comunida-

Foto 1 e 2: Membros do Seminario de Equipamentos nas convocatorias de Oencia-León (2006) e Par-

que Rural de Teno-Tenerife (2007)
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des Autónomas, o que puxo sobre a mesa 

a necesidade de coñecer o sector de for-

ma global, permitindo ao tempo, coñecer 

os rasgos distintivos de cada unha das 

autonomías. 

Comezou este  traballo no ano 2008 co de-

bate do primeiro borrador de enquisa para 

o estudo conxunto, que se revisou na se-

guinte convocatoria, na que tamén se acor-

dou quen ían ser as persoas destinatarias 

(profesionais e persoal técnico das Admin-

sitracións Públicas). Tres grupos de traballo 

elaboraron a última versión: o primeiro 

definiu os obxectivos, a planificación e os 

documentos da investigación; o segundo 

revisou o cuestionario dirixido ao persoal 

da administración, e o terceiro o destinado 

aos profesionais dos equipamentos.

As enquisas foron enviadas dende remates 

do 2009 até principios do 2010. No Semi-

nario do 2010 presentáronse os primeiros 

avances e se discutiu e acordou como in-

terpretar e presentar os datos. A interpre-

tación final de cada apartado foi elaborada 

por al menos dous compoñentes do Semi-

nario, polo que dalgunha forma recollen os 

datos obxectivos mais tamén as súas opi-

nións, que non teñen que ser compartidas 

por todo o Seminario.

Quen son os equipamentos 
de educación ambiental no 
Estado español 
 

No marco deste Seminario chegouse a 

un acordo de definición para os equipa-

mentos de educación ambiental: “aqueles 

centros que contan cunhas instalacións 

estables con finalidade educativa, que 

teñen como actividade principal desen-

Foto 3: Membros do Seminario de Equipamentos na convocatoria no CENEAM (2012)
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volver programas e proxectos específi-

cos de EA e un equipo cualificado para 

o desenvolvemento do mesmo” (Araceli 

serantes, 2007:54). Con esta definición 

establecíanse tres elementos como eixos 

vertebradores: as instalacións, os pro-

gramas educativos e o equipo educativo. 

Na actualidade son moitos os colectivos 

que defenden amplialos até sete; ade-

máis dos tres anteriores, os recursos e 

instrumentos cos que se desenvolven os 

programas, a atención ás características 

e necesidades das persoas usuarias, o 

modelo de xestión do centro (coherente 

desde o punto de vista social e ambiental) 

e os procesos de avaliación presente en 

todos e cada un dos ámbitos. Ademais, 

considérase que os equipamentos son 

iniciativas que se encadran no ámbito da 

educación non formal e que deben ser 

heteroxéneos, xa que respostan a mode-

los e obxectivos tan diversos como son 

as problemáticas as que se enfrontan 

(Araceli serantes, 2011) (Figura 1).

Os primeiros equipamentos no Estado es-

pañol xurden a finais dos anos 70, e du-

rante a realización deste estudo estimába-

se que estaban a funcionar máis de 1000 

iniciativas no territorio (Clotilde esCudero, 

2010). 

Ao ser tantos e tan diversos, desde o 

Seminario defendeuse a necesidade de 

propor unha tipoloxía que permitira agru-

palos segundo a súa natureza, contidos, 

actividades, metodoloxía e finalidade, ob-

viando o seu nome, xa que coa mesma 

denominación atópanse ofertas moi dife-

rentes. O fin da proposta sería unha posi-

ble regulación do sector, e concrétase en 

5 categorías: 

•	 Granxa-Escola: os equipamentos que 

utilizan o medio rural como contexto 

para comprender e vivenciar as interre-

lacións entre as persoas e seu contor-

no, así como o traballo na horta e cos 

animais domésticos; comprométese 

coas prácticas agropecuarias sostibles.

•	 Aula/Centro Ambiental: aqueles nos 

que o contorno (natural, rural, urbano), 

seus recursos ou as consecuencias do 

seu uso son o seu centro de interese, 

a través de actividades de interpreta- 

ción, talleres e itinerarios que favore-

cen o desenvolvemento de comporta-

mentos sostibles.

PROXECTO 
EDUCATIVO

INSTALACIÓNS 

EQUIPO 
EDUCATIVO

MODELO DE 
XESTIÓN

PERSOAS
USUARIAS

MATERIAIS E 
RECURSOS

EQUIPAMENTOS DE 
EDUCACIÓN AMbIENTAL

Heteroxéneos Ed. non formal

AVALIACIÓN

Gráfica 1: Elementos que caracterizan aos equipamentos de educación ambiental (A. SeranteS, 2011).
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•	 Centro de Interpretación/Visitantes: 

asociados a espazos ou recursos de 

valor patrimonial. Ofrecen diversas es-

tratexias comunicativas  como  exposi- 

cións, maquetas, audiovisuais, recursos 

interactivos e publicacións para facilitar 

a comprensión e sensibilización.

•	 Centros de referencia: sua función 

principal é xerar e coordinar accións 

de EA, a través da formación de forma-

dores, técnicos e decisores, a divulga-

ción de experiencias e boas prácticas, 

o asesoramento pedagóxico de pro-

xectos, o apoio de grupos de traballo 

e a xestión de información a través dos 

seus centros de documentación am-

biental.

•	 Museos “para a EA”: a súa función 

habitual de conservación de colec-

cións, investigación e divulgación, 

añaden unha serie de proxectos con 

obxectivos propios da EA (Araceli se-

rantes, 2007:54) (Táboa 1).

Na actualidade cada Comunidade Autó-

noma está a utilizar distintas tipoloxías de 

equipamentos, o que dificulta enormente 

a posibilidade de identificar, diagnosticar 

e ordear as distintas propostas. Un dos 

retos pendientes para o sector sería o de 

acordar criterios homoxéneos de catalo-

gación e tipificación para todo o Estado, 

de cara á regulación do sector.

CATEGORIA TIPO DE CENTROS

Granxa 
escola

Granxa escola, vila escola, 
horto demostrativo, viveiro...

Aula/centro 
ambiental

aula da natureza, do mar, 
urbana, de enerxía, activa; 
centro de reciclaxe, de edu-
cación ambiental; albergue 
da natureza, campo de 
aprendizaxe...

Centro de 
interpretación
/visitantes

centro de interpretación, de 
visitantes, de información, 
museo/casa das ciencias…

Centro de 
referencia

CENEAM, INGURUGELA-
-CEIDA, CEAV, CRANA, 
CEIDA, PRAE-CRA...

Museos para 
a educación 
ambiental

Ecomuseo, museo etno-
gráfico, parque temático, 
zoolóxico, xardín botánico, 
acuario, aviario…

  
Taboa 1: Categorías na tipoloxía de equipa-

mentos proposta polo Seminario Permanente 

de Equipamentos de Educación Ambiental (A. 

SeranteS, 2007:54).

O binomio profesionalización 
e educación ambiental
 

Tradicionalmente, as profesións enténden-

se como ocupacións laborais que esixen 

un período de formación e aprendizaxe 

antes de exercerlas de forma autónoma. 

Mariano Fernández enguita (1990:149) con-

sidera que os profesionais son un colecivo 

de persoas autorregulado e que traballan 

no mercado nunha situación de privilexio, 

xa que a lei lles recoñece uha serie de 

competencias en exclusividade. Fronte a 

outro tipo de traballadores, os profesionais 

clOtilde eScudeO, Miquel F. Oliver e araceli SeranteS
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son autónomos no seu traballo e non es-

tán sometidos a unha regulamentación ex-

terna. Pola súa banda Thomas PoPkeWitz 

(1990:106) considera que ademáis deben 

gozar da confianza pública que lle conce-

de un determinado estatus social.

Existen diferentes corrientes sociolóxicas 

que analizan o concepto de profesión des-

de distintas perspectivas. As conside-

racións máis significativas son tres: (i) a 

profesión como ideoloxía, enfoque neo-

-webwriano ou modelo de profesión como 

proceso; (ii) a profesión como proletariza-

ción ou enfoque neo-marxista; e (iii) a pro-

fesión como conxunto de características 

ideais ou modelo fásico, estrutural funcio-

nalista ou da lista de verificación (Miquel 

F. oliVer, 2007: 41-76). É o último o que 

máis ten influído á hora de determinar que 

é unha profesión; esta debe reunir unha 

serie de características, criterios, rasgos 

ou atributos que a conforman, dos que 

podemos destacar:

•	 ocupación a tempo completo

•	 fundaméntase a acción nun saber espe-

cializado

•	 seus membros organízanse en asociacións

•	 posúen regulamentos e códigos éticos

•	 son autónomos e controlan o acceso á 

profesión

•	 existe unha avaliación de competencias 

profesionais.

Stan lester (2010) considera que a crise 

de profesións de finais do século XX dé-

bese á falta de satisfacción das demandas 

da nosa sociedade debido a unha visión 

tecnocrática dos coñecementos profesio-

nais. Esta crise cuestiona cal debe ser a 

formación inicial do desenvolvemento pro-

fesional, e lévanos dun modelo técnico e 

racional a outro de reflexión interpretativa 

e creativa que pon maior énfase na ca-

pacidade e na competencia para afrontar 

os retos diarios, e no que a aprendizaxe é 

mediante a reflexión e a acción.

Por tratarse dunha profesión moi recente, 

as educadoras e os educadores ambien-

tais, a falta dunha formación inicial, teñen 

xerado de forma natural unha reflexión so-

bre a práctica, creando corpos de coñe-

cemento empíricos. A traxectoria práctica/

reflexiva ben dada pola necesidade de dar 

resposta ás demandas sociais e a falta 

dun curriculum unificado. 

Recentemente, no Estado español tense 

regularizado un proceso formativo inicial 

de carácter profesional que non respos-

ta ás expectativas do sector. Para Edgar 

gonzález gaudiano (2002) estas regula-    

cións son un síntoma dos procesos de 

institucionalización da EA; para este autor 

a institucionalización ten certos beneficios 

(o control) mais tamén muitos perxuizos 

(ás veces impon criterios en contra das 

necesidades do sector). Mais é o colectivo 

da EA quen debe construir seu profesio-

nalismo, dando resposta á demanda de 

servizo da súa sociedade: é imprescindi-

ble que o propio sector participe no proce-

A profesionalización nos equipamentos de educación ambiental...
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so de creación da profesión. E moito máis 

neste ámbito no que cada profesional vai 

construíndo seu propio itinarario a través 

da experiencia laboral e a formación per-

manente.

Algunhas datas a recordar

1985 Créase en Cataluña a primeira aso-
ciación de EA do Estado: Societat 
Catalana de Educació Ambiental-
-SCEA

1999 Primeiro Encontro Estatal de Aso-
ciacións de EA no CENEAM

2000 Creación do Seminario Permanen-
te de Asociacións da EA, no que un 
dos temas principais será a profe-
sionalización

2006 VII Encontro de Asociacións de EA 
en Valencia co título “A Profesiona-
lización do Educador Ambiental”

2007 I Jornadas Estatales de Profesiona-
lización en EA

2011 O Catálogo Nacional de Cualifica-
 cións Profesionais recolle a cua-

lificación profesional de Interpre-
tación e Educación Ambiental e 
establécese o certificado de profe-
sionalidade.

Plantexamento da 
investigación
 

No IV Seminario de Equipamentos, cele-

brado no Albergue de Bolico (outubro de 

2007, Tenerife) decidiuse deseñar un estu-

do para analizar a situación dos profesio-

nais dos Equipamentos de EA en España. 

Os obxectivos que se perseguían foron:

1.  Coñecer a situación profesional dos 

profesionais dos equipamentos.

2.  Coñecer a través do persoal da admi-

nistración con responsabilidades sobre 

os equipamientos  as posibilidades de 

profesionalización do sector.

3.  Concretar o perfil profesional dos educa-

dores e educadoras nos equipamientos.

4.  Contribuir ao desenvolvemento da 

identidade profesional.

5.  Posibilitar a consolidación dun colecti-

vo profesional competente para afron-

tar as novas demandas sociais respec-

to da EA.

6.  Elaborar propostas de solución dos 

problemas e de mellora da situación 

profesional.

No estudo preténdese coñecer a opinión 

de dous grupos de informantes: (i) os tra-

balladores e traballadoras dos equipamen-

tos de EA e (ii) o persoal da administración 

con responsabilidade nos equipamentos. 

Ao non existir un censo nin rexistro dos 

profesionais, optouse por utilizar a meto-

doloxía dos informadores chave4 (key in-

formants) tal e como recomendan Witkin 

& altsChuld (1995), Witkin (1984), mCkilliP 

(1987) e sage. Butler & hoWell (1980) entre 

outros, por tratarse dun análise de necesi-

dades para un colectivo concreto. A meto-

4 Un informador chave é calquera per-
soa que poda facilitar información detallada ou 
opinións baseadas no coñecemento dun tema 
ou problema.
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doloxía de recollida da información foi a en-

quisa, realizándose dúas versións, dirixidas 

a cada un dos grupos de informantes.

A proposta de cuestionarios foi presentada 

no V Seminario, na Granxa Escola Huerto 

Alegre (outubro de 2008, Granada), e apro-

bada por 34 persoas (representantes da 

administración, equipamentos, empresas 

e universidade). Acórdase realizar unha 

proba de aplicación a 10 educadores e a 

5 representantes da administración para 

validar o instrumento. As enquisas finais, 

nas que se incorporaron as aportacións 

do grupo de proba, foi validado por 26 es-

pecialistas no VI Seminario, celebrado no 

Centre de Formació i Ecosturismo El Teu-

laret (outubro de 2009, Valencia). Na Tá-

boa 2 sintetízanse as súas características.

TRABALLADORES
PERSOAL DA 

ADMINISTRACIÓN

Dirixido a...

•	Educadoras e edu-
cadores dos EqEA

•	Coordinadores, 
xestores dos EqEA

•	Outros traballado-
res dos EqEA rela-
cionados coa EA

•	Persoal da Ad-
ministración con 
responsabilidade 
nos EqEA

Bloques de preguntas

1. Datos do EqEA
2. Datos personais
3. Situación laboral
4. Expectativas, 
promoción e futuro 
laboral
5. Profesionalización 
e recoñecemento 
laboral
6. Nivel de implica-
ción, participación e 
autonomía
7. Formación
8. Implicación en 
movementos asocia-
tivos
9. Observacións e 
suxestións

1. Datos da adminis-
tración
2. Datos personais
3. Estado dos EqEA
4. Formación e expe-
riencia dos educado-
res ambientais
5. Profesionalización 
e recoñecemento 
social
6. Problemática da 
profesión
7. Implicación en 
movementos asocia-
tivos
8. Observacións e 
suxestións

 
Taboa 2: Características dos dous tipos de 

cuestionarios: os enviados aos profesionais e 

os enviados aos responsables das Administra-

cións con competencias en EA.

As enquisas foron administradas on-line, 

de forma anónima, entre novembro do 

2009 e abril do 2010. Os datos foron trata-

dos mediante o paquete estatístico SPSS. 

O libro cos resultados foi editado polo Or-

ganismo Autónomo de Parques Nacionais 

no 20135. 

5 Pódese descargar na seguinte ligazón: 
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recur-
sos/materiales/equipamientos-ea-calidad-profe-
sionalizacion.aspx

Foto 4: Portada do libro que recolle o estudo. 
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Os informadores chave e 

as súas circunstancias

Os membros do Seminario elaboraron un 

listado de 49 persoas da administración, 

de 12 Comunidades Autónomas para ac-

tuar como informadores chave dun dos 

bloques; a porcentaxe máis elevada de 

enquisas validadas resposta á Administra-

ción Autonómica (Gráfica 2). As persoas 

que respostaron foron sobre todo o persoal 

técnico responsable da área (46,9%) e os 

Xefes de Servizo ou área (28,6%).

Administración Frecuencia %

Autonómica 30 61,2

Central 2 4,1

Municipal 9 18,4

Provincial/
Insular 8 16,3

Total 49 100,0
Gráfica 2. Porcentaxe de enquisas da Admi-

nistración validadas, segundo o ámbito da 

Administración.

A maior parte recoñecen non ter responsa-

bilidade directa no ámbito dos EqEA, polo 

que descoñecen os modelos de xestión, 

os concursos e as medidas  concretas,  

como subvencións, contratos ou progra-

mas. Están implicados na oferta formativa 

dos traballadores, ainda que recoñecen 

que é inferior á ofertada por outras enti-

dades; valoran sobre todo os cursos de 

tipo metodolóxico (modelos de ensinanza, 

técnicas de comunicación, resolución de 

conflitos...) fronte a outras destrezas. 

Para recoller información relativa aos tra-

balladores, fíxose un listado con 183 EqEA 

considerados como representativos, e con-

vidouse aos seus traballadores a contestar 

a enquisa. En total participaron 394 profe-

sionais, dos que 287 foron válidos. O 68% 

dos informadores foron mulleres, de 26 a 

40 anos (62%), de prácticamente todas as 

Comunidades Autónomas (excepto da Rio-

xa e Castela-A Mancha)  (Mapa 1).

O 80,8% dos informadores tiñan formación 

universitaria, ademáis de formación espe-

cífica no ámbito da EA: o 56,1% realizaron 

cursos de máis de 50 horas e o 14% conta 

cunha especialización universitaria (Master 

ou Posgrao). As entidades nas que se es-

pecializan son fundamentalmente os Cen-

Mapa 1. Porcentaxe de participación por 

Comunidades Autónomas
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tros de Referencia das Comunidades Autó-

nomas, e en menor medida, as Consellerías 

con competencias na materia (Mapa 2). Nos 

3 últimos anos participaron en 445 cursos; 

o curso “tipo” sería de 30 horas de espe-

cialización en EA ou sobre recursos para a 

EA ( métodos de participación, dinámica de 

grupos, habilidades sociais etc.). O 50,2% 

dos informantes traballaban como educa-

dores e o 33,8% como coordinadores nos 

EqEA. O 46% levaban traballando menos 

de 5 anos no EqEA actual, e o 36% tiñan 

experiencia de ter traballado noutros.

Respecto aos equipamentos, o 66,9% 

desenvolven a súa función nun centro de 

carácter público, máis 2/3 destes están 

contratados por unha empresa que xestio-

nan o EqEA a través dun concurso, polo 

que a propiedade da instalación é dunha 

Administración, máis a xestión a leva unha 

pequena empresa. Estes centros traballan 

habitualmente con alumnado de Educa-

ción Primaria, e en menor medida co de 

Educación Secundaria e Público Xeral.

No 50,2% dos centros están a traballar 2 

ou 3 educadores. O 31% o fan con ratios 

de 21 a 25 usuarios por educador; o 37,2% 

con ratios inferiores a 20. A maioría están 

ou con contratos temporais (o que dura un 

programa ou o período de xestión, sempre 

inferior a 4 anos), ou con contratos inde-

finidos (Gráfica 3); unha porcentaxe moi 

alta (53,2%) teñen contratos ou bolsas de 

menos dun ano. O 86,8% manifesta o seu 

desexo de seguir traballando no centro.

Os profesionais da EA ao non contar cun 

convenio colectivo propio, acóllense a con-

venios de empresa (15%), da ensinanza 

non reglada (12,9%) ou da animación e in-

A profesionalización nos equipamentos de educación ambiental...

Mapa 2. Número de entida-

des nas que se formaron as 

educadoras e educadores 

por Comunidad Autóno-

ma, sinalando a entidade 

formativa de referencia
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tervención social (9,1%); só un 17,8% non 

contan con convenio. A maior parte están 

contratados coa categoría profesional de 

“persoal especializado” ben con titulación 

superior (22,7%), ben con media (13,2%). 

Son  moitos os  que  pertencen  a  asocia- 

cións de EA (71%), mais é reducido o nú-

mero que participa activamente (17,80%).

Algunhas conclusións
 

O formato dos Seminarios Permanentes 

é de grande valor para compartir informa-

ción e experiencias, para debatir e propor 

liñas de acción, para coordinar proxectos, 

para elaborar estudos e propostas como 

a que aquí presentamos, mais tamén ten 

moitos inconvenientes: os encontros pre-

senciais unha vez ao ano demoran moito a 

toma de decisións e os consensos. 

Referido a este estudo cabe destacar os 

seguintes problemas: 

•	 a interpretación e redacción dos re-

sultados, ao ser persoas con distinta 

formación e distinta experiencia na in-

vestigación, é desigual. Este problema 

poderíase subsanar cunha maior coor- 

dinación, mais requeriría de moita dedi-

cación e tempo, pouco compatible co 

traballo dos membros do Seminario.

•	 a falta de financiamento limitou a dedi-

cación e o método para obter os datos 

(utilizouse unha plataforma on-line), o 

que dificultou obter unha mostra signifi-

cativa.  Cónstanos que non houbo unha 

correcta interpretación dalgunha das 

preguntas, xa que estes formatos non 

permiten a interacción cos receptores 

da enquisa.

Os profesionais da educación ambiental, 

ao tratarse dunha ocupación reciente, 

padecen unha serie de problemáticas de 

Gráfico 3. Tipoloxía de contratación dos profesionais nos Equipamentos de EA
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difícil solución: perfil indefinido, pouco re-

coñecemento social, heteroxenidade nos 

campos de traballo, diferente formación 

inicial etc. Mais ten como valor a experien-

cia práctica e reflexiva dos seus profesio-

nais. Este estudo intenta reflectir o estado 

da cuestión no ano 2010, iniciando así un 

proceso que permitirá facer un seguimen-

to do sector, e tomar decisións colexiadas.

Segundo este estudo, son as Comunida-

des Autónomas as que promoven a maior 

parte dos EqEA. Moitos están xestionados 

por empresas privadas, a través de conve-

nios, o que resulta preocupante ao carecer 

de regulamentación e instrumentos para 

garantir o correcto funcionamento. Este 

podería ser o primeiro dos retos: crear un 

rexistro de centros a nivel estatal e autonó-

mico que permita ordear o sector.

O perfil-tipo dun profesional dos EqEA é 

“unha muller menor de 40 anos satisfeita 

co seu traballo, cun alto nivel de cualifi-

cación e menos de 6 anos de traballo nun 

equipamento público de xestión privada, 

cun equipo de 2-3 persoas mais unha per-

soa de dirección, cun contrato por obra ou 

servizo polo que recibe entre 901-1200€. 

Traballa con colectivos en idade escolar, en 

grupos de 21-25 persoas”. O estudo de-

mostra que máis da mitade dos profesio-

nais teñen contratos de menos dun ano e 

non contan cun convenio colectivo propio. 

A maior precariedade dase na cobertura de 

prestacións (un tercio non contan con se-

guro de accidentes nin de responsabilida-

de civil; o 9,4% non ten cubertas as feiras). 

É preciso concretar un regulamento laboral 

específico para que non existan abusos e 

precariedade no sector.

 

O 56,% dos traballadores reciben un sa-

lario entre 570 e 1200€, o que en España 

se denomina como “mileuristas”. Un 2,8% 

recoñecen estar percibindo menos do sa-

lario mínimo interprofesional (570€). A per-

cepción dos problemas de precariedade 

laboral, inestabilidade e a temporalidade 

laboral é maior nos administradores que 

nos propios traballadores. É imprescin-

dible revisar e adaptar as condicións la-

borais no sector, axustando os salarios á 

formación dos profesionais, aos horarios 

e a dedicación. Esíxese aos profesionais 

a ter unha elevada cualificación, máis as 

retribucións polo seu traballo non corres-

ponden co nivel formativo: outro reto é 

mellorar as condicións laborais. 

As entidades que ofertan formación es-

pecializada son fundamentalmente algún 

Servizo do Goberno Autonómico (29%) 

ou un centro de referencia (17%) (Gráfica 

4). O papel das Asociacións de EA (3%) e 

do propio EqEA neste ámbito é reducido. 

As educadoras e educadores deste estu-

do consideran moi importante a formación 

inicial por parte dos centros, e valoran a 

figura dun “titor” que acompañe aos no-

veles ao inicio. Hai consenso entre ambos 

grupos para acordar e homologar unha 

formación especializada e profesionalizan-

te. En futuros estudos sería interesante 

A profesionalización nos equipamentos de educación ambiental...
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valorar a relación entre oferta de cursos e 

necesidades dos profesionais.

Os profesionais denuncian o “intrusismo” 

no sector, mais desde a Administración 

son mais reacios a recoñecelo, basándo-

se no baleiro en canto a regulamentación 

previa e formación inicial requerida que os 

identifique como profesionais. Recoñecer 

este traballo como unha profesión regu-

lada significaría mellorar as condicións 

laborais e a estabilidade, polo que se va-

lora como moi positivo a creación dunha 

Asociciación ou Colexio Profesional. Moi-

tas das persoas enquisadas afirman estar 

asociadas mais non participan activamen-

te na súa asociación, o que contrata coa 

percepción de que as asociacións de EA 

poden mellorar as condicións laborais, au-

mentar a calidade das actividades e dos 

centros. Os profesionais das administra-

cións teñen unha visión máis positiva da 

capacidade das asciacións de EA –para 

mellorar as condicións profesionais e a ca-

lidade dos equipamentos– que os propios 

educadores. En próximos estudos habería 

que afondar nesta aparente contradición: 

a que se debe a falta de implicación na 

vida asociativa, se pertencer a un asocia-

ción pode axudar na mellora da profesión.

 

Ambos colectivos consideran que os 

problemas externos ao sector non son 

os prioritarios, aínda que sinalan como 

relevante a falta de equipamento e finan-

ciamento. A percepción desde a Adminis-

tración é que se trata dun campo limita-

do e dependente das axudas públicas, 

polo que os ven como pouco autónomos; 

desde os profesionais reclámase mais 

apoio (tamén económico). A carencia 

de avaliacións e investigación no sector 

é un motivo de desconfianza por par-

te dos técnicos da Administración, mais 

os profesionais reclaman máis recursos 

económicos para poder abordalos. Neste 

sentido parece recomendable establecer 

alianzas coa Universidade e o persoal in-

vestigador.

Tamén, ven necesario romper coa forte 

estacionalidade da demanda (concéntrase 

nuns poucos meses ao ano), para o que é 

necesario diversificar o tipo de programas 

e de persoas as que se dirixen os EqEA, 

que siguen moi centrados na poboación 

educativa. A maior parte están a traballar 

cos ratios educador/usuarios establecidos 

nas normas da súa Comunidade. Os pro-

fesionais teñen que desenvolver diferentes 

funcións no centro, ademáis da de educa-

dores (mantemento, limpeza, información, 

Gráfico 4. Natureza das entidades nas que tive-

ron unha formación especializada as educado-

ras e educadores do estudo.
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administrativo...) o que podería influir na 

falta de recoñecemento social. 

Ante os resultados, parece lóxico pregun-

tarse como poden sentirse tan satisfeitos 

co seu traballo cando as condicións son 

tan adversas. A resposta é que estos pro-

blemas vense compensadas co feito de 

poder deseñar os propios programas e 

actividades, coa facilidade de acceder á 

información que precisan, o feito de tra-

ballar en equipo e compartillar as distin-

tas funcións, así como poder avaliar o seu 

traballo e poder mellorar as actividades, é 

decir, que contan con autonomía e apoio 

por parte dos compañeiros que o convir-

ten nun traballo satisfactorio. 

Os profesionais reclaman maior implica-

ción das Administracións para afrontar 

todos os problemas sinalados, ben lide-

rando o proceso en solitario, ben de forma 

conxunta co sector. Os representantes da 

Administración consideran que deben li-

deralo os propios profesionais, acompaña-

dos polas asociacións ou polos responsa-

bles dos equipamentos, e que seu papel 

podería ser de colaboración. Este sería o 

último dos retos a sinalar: acordar o papel 

que queren e deben xogar as educadoras 

e educadores, os responsables dos equi-

pamentos e a Administración competente 

na definición do perfil profesional das Edu-

cadoras e Educadores dos Equipamentos 

de Educación Ambiental.

A profesionalización nos equipamentos de educación ambiental...
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